DECRET
Vist que a principis del mes de març del 2020, es va reconèixer com a pandèmia global la
malaltia per coronavirus (COVID-19), que va derivar en la declaració de l'estat d'alarma,
del passat 14 de març de 2020, per a la gestió de la situació de crisi sanitària que ha
provocat.
Vist que aquesta pandèmia va afectar d'una manera molt intensa el sector empresarial del
comerç al detall, d’hostaleria i restauració i dels serveis professionals assimilats al comerç
al detall, arribant pràcticament a la seva paralització i en determinats sectors al
tancament total, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de
l’estat d’alarma i del Reial decret 956/2020 de 3 de novembre, de prorroga de l’estat
d’alarma.
Aquesta situació, difícil per a tothom, es va agreujar en el cas de les empreses més
petites i els professionals autònoms que tenen menys recursos que d'altres per fer-hi
front.
Vist que davant d'aquesta situació de disminució dràstica, inclús de tancament que la
crisi sanitària del COVID-19 ha provocat, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, com a ens adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement, ha convingut que
calia donar suport a les empreses, entitats i ajuntaments de l’àmbit territorial de la Conca
d’Òdena i a la pròpia Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i donar
especialment resposta a aquelles empreses obligades al tancament pel Real Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19 o aquelles que han vist disminuïda la seva
facturació a conseqüència del COVID-19.
Atès que en data 22 de juny de 2020 la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
va sol·licitar al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya una subvenció per dur
a terme un projecte de reactivació del comerç al detall, d’hostaleria i restauració i dels
serveis professionals assimilats al comerç al detall, mitjançant l’establiment d’un programa
de subvencions destinats a les empreses (persones físiques i jurídiques), a les entitats de
comerç, als ajuntament de la Mancomunitat i a la pròpia Mancomunitat. En data 15 de
juliol de 2020, s’ha formalitzat un conveni a aquest efecte, entre el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
Atès que en data 23 d’octubre de 2020 el President de la Mancomunitat Intermunicipal de
la Conca d’Òdena ha resolt aprovar i atorgar una subvenció directa a l’ajuntament de
Castellolí per import de 4.001,65€ per destinar a projectes de reactivació del comerç .
Atès que l’interventor informa que existeix dotació pressupostària de quatre mil un amb
seixanta-cinc euros a la partida 433 46300, per a les subvencions destinades a persones
físiques i jurídiques, per a la represa, recuperació i reactivació de les seves activitats
econòmiques.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en especial l’article 22,
2, c) en relació amb la forma d’atorgament directe; el seu reglament, aprovat pel Reial
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Decret 887/2006, de 21 de juliol; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en especial el seu article 125;
RESOLC:
Primer.- Iniciar expedient per a l’atorgament directe de subvencions destinades a
persones físiques i jurídiques, per a la represa, recuperació i reactivació de les seves
activitats econòmiques dirigides a compensar els efectes negatius derivats del COVID-19 i
segons els criteris següents:
I.- Naturalesa i quantia de la subvenció:
1.- Es tracta de subvencions de caràcter directe.
2.- S’atorgarà una subvenció per un import màxim de 800,00€ per a cada persona física o
jurídica titular d’un establiment de comerç al detall, d’hostaleria i restauració o de serveis
professionals assimilats al comerç al detall que hagin vist suspesa la seva activitat com a
conseqüència de l’estat d’alarma (Real decret 463/2020, de 14 de març i Real decret
465/2020, de 17 de març).
S’atorgarà una subvenció per import màxim de 500,00€ per a cada persona física o jurídica
titular d’un establiment de comerç al detall, en el seu cas d’hostaleria i restauració, o de
serveis professionals assimilats al comerç al detall que malgrat no hagin vist suspesa la
seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma (Real decret 463/2020, de 14 de
març i Real decret 465/2020, de 17 de març), hagin vist disminuir la seva facturació, en el
decurs del quart trimestre de l’any 2020, vers el quart trimestre de l’any 2019, de com a
mínim el 70%.
Excepcionalment, en el supòsit d’empreses creades a partir del quart trimestre de l’any
2019, l’acreditació de la davallada de facturació durant el quart trimestre de 2020 es
podrà fer en comparació a la mitjana de facturació mensual del període d’activitat durant
l’any 2019 multiplicat per tres. Com a mínim ha d’haver tingut una activitat mínima de tres
mesos durant el 2019.
3.- En tot cas, els imports definitius que s’atorguin en concepte de subvenció, fins els
màxims de 800,00 euros i 500,00 euros indicats, seran iguals per a cada beneficiari, dins
de cada grup (grup d’activitats paralitzades o grup no paralitzades però amb pèrdua de
facturació), sempre dins la limitació de la dotació pressupostària existent. En funció del
nombre de sol·licituds i la dotació pressupostària existent, es determinarà l’import de la
subvenció a atorgar als beneficiaris.
4.- Els establiments han de trobar-se ubicats a peu de carrer. S’exceptua d’aquesta
obligació els establiments de serveis professionals assimilats al comerç al detall dels
sectors perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
5.- Als efectes d’aquest expedient s’entén per serveis professionals assimilats al comerç al
detall:
Tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions
de calçat, roba i electrodomèstics, tintoreria i bugaderia, perruqueria i salons d’estètica i
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bellesa, activitats de tatuatges i pírcings, serveis de menjar preparat i càtering, agències
de viatges, centres o clíniques veterinàries i activitats de manteniment físic.

II.- Beneficiaris:
Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d’una
activitat comercial al detall, d’hostaleria i restauració o de serveis professionals assimilats
al comerç al detall, afectades per l’estat d’alarma (Real decret 463/2020, de 14 de març,
Real decret 465/2020, de 17 de març i Real decret 956/2020 de 3 de novembre) i les
mesures adoptades dels governs de l’Estat i la Generalitat a conseqüència del COVID-19.
Es distingeixen dos tipus de sol·licitants:
A) Els titulars de les activitats descrites que van estar obligats al tancament pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, el Reial decret 465/2020, de 17 de març i el Real decret
956/2020 de 3 de novembre), pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19
B) Els titulars de les activitats descrites que malgrat no hagin vist suspesa la seva
activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma (Real decret 463/2020, de 14 de març ,
Real decret 465/2020, de 17 de març i Real decret 956/2020 de 3 de novembre), han vist
disminuir la seva facturació, en el decurs del quart trimestre de l’any 2020 vers el quart
trimestre de l’any 2019, de com a mínim el 70%.
Excepcionalment, en el supòsit d’empreses creades a partir del quart trimestre de l’any
2019, l’acreditació de la davallada de facturació durant el quart trimestre de 2020 es
podrà fer en comparació a la mitjana de facturació mensual del període d’activitat durant
l’any 2019 multiplicat per tres. Com a mínim ha d’haver tingut una activitat mínima de tres
mesos durant el 2019.
Un mateix beneficiari podrà rebre més d’una subvenció, sempre i quan es tracti d’activitats
amb epígraf de l’IAE diferent i cada activitat es desenvolupi en un local també diferents. Si
sota un mateix epígraf té més d’un local, només rebrà una subvenció.
III.- Despeses subvencionables:
1.- Constitueixen causa per a obtenir la subvenció, les següents: (1) Ser activitat de
comerç al detall, d’hostaleria i restauració o serveis professionals assimilats al comerç al
detall suspesa amb motiu de l’estat d’alarma i (2) ser activitat de comerç al detall,
d’hostaleria i restauració, en el seu cas, o serveis professionals assimilats al comerç al
detall no suspesa però amb pèrdua de facturació de com a mínim el 70%, en el decurs del
quart trimestre de l’any 2020 vers el quart trimestre de l’any 2019.
2.- En el supòsit que la justificació de la causa que dona dret a obtenir la subvenció,
requerís la presentació de documents de facturació de despeses, són despeses
subvencionables, totes les pròpies de l’activitat empresarial dels beneficiaris amb excepció
de les següents:
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Interessos deutors de comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Despeses de procediments legals i judicials.
Impostos indirectes, com l’IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol
altre impost.
Despeses de transaccions financeres.
Comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, com ara
comissions per manteniment de comptes o transferències.

IV.- Forma i documentació de sol·licitud:
Les sol·licituds s’hauran de presentar seguint el model normalitzat que s’aprova com a
annex a aquest acord per mitjà de la plataforma e-tràmits de l’Ajuntament de Castellolí i
s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:


Els establiments compresos en l’apartat A (obligats al tancament):
. Declaració responsable, segons model que s’aprova.
. Document que acrediti la titularitat i el número de compte on ingressar la
subvenció



Els establiments compresos en l’apartat B (no obligats al tancament, amb
pèrdues en la facturació, de com a mínim del 70%):
. Declaració responsable, segons model que s’aprova, conforme ha tingut pèrdues
degudes al tancament.
. Documentació acreditativa de la concurrència de pèrdues en la facturació de com
a mínim el 70%, en el decurs del quart trimestre de l’any 2020 vers el quart
trimestre de l’any 2019.
Document que acrediti la titularitat i el número de compte on ingressar la subvenció

V.- Termini de sol·licitud:
El termini per a fer les sol·licituds de subvenció serà des del dia 10 de març de 2021 fins al
19 de març de 2021
VI.- Lloc de sol·licitud:
Les persones físiques o jurídiques hauran de presentar la sol·licitud mitjançant la
plataforma e-tràmits de l’Ajuntament de Castellolí.
VII.- Procediment:
L’Ajuntament de Castellolí farà la revisió de la documentació i requerirà, si escau,
documentació complementària. A més, l’ Ajuntament podrà fer les consultes
als
organismes corresponents, per comprovar el compliment
de les obligacions davant
d’Hisenda i de la Tresoreria de la Seguretat Social. I també podran demanar els
aclariments i documentació i informació que consideri necessària.
La secretaria -interventora elevarà a l’alcalde de l’ajuntament de Castellolí, la proposta
d’atorgament de totes les sol·licituds que compleixin els requisits i criteris aprovats.

Av. de la Unió, 60 – Tel. 938084000 – fax 938083111 – 08719 CASTELLOLÍ
NIF: P-0806200-B
e-mail: castelloli@diba.cat

Rebudes totes les propostes, s’acordarà l’atorgament i procedirà al pagament de les
subvencions, mitjançant transferència bancària.

VIII.- Justificació:
S’entén que amb la documentació que es presenta juntament amb la sol·licitud queda
justificada la subvenció. Sens perjudici d’allò indicat en l’apartat anterior.
IX.- Compatibilitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada.
No obstant això, en cap cas l’import de les subvencions rebudes pot ser d’una quantitat
que, aïlladament o en concurrència amb subvencions procedents d’altres entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’objecte a
subvencionar.
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de
Castellolí, a efectes de publicitat.
L’alcalde
Joan Serra Muset
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